
 دکتری مستخرج از رساله دستاوردهای پژوهشیبه  امتیازدهینامه شیوه

 :شودبصورت زیر ارزیابی مید که باشمی نمره از نمره کل رساله دکتری مربوط به دستاوردهای پژوهشی دو

  های مجلهدر  مستخرج از رساله مقالهچاپJCR Q1&Q2 : 2 نمره 

  های مجلهدر  مستخرج از رساله مقالهچاپJCR Q3&Q4 : 1 نمره 

  هایمجلهدر  مستخرج از رساله مقالهچاپ Scopus Q1&Q2 : 7/0 نمره 

 های چاپ مقاله مستخرج از رساله در سایر مجلهWoS  وScopus رتبه پژوهشی-علمیهای مجله یا +A و A های یا مجلهISC نمره 5/0 :تاثیر دارای ضریب 

  و  پژوهشی-علمیهای مجله سایر در مستخرج از رساله مقالهچاپISC : 3/0 نمره 

  نمره 3/0 :دشابهای معتبر نمایه شده که در پایگاه المللی خارجیبین معتبر هایدر کنفرانس مستخرج از رساله مقالهارائه 

  نمره 2/0 :داخلی و ملی المللیهای معتبر بیندر کنفرانس مستخرج از رساله مقالهارائه 

 نمره 5/1 :های علمی و صنعتی رسیده باشدثبت اختراع یا اکتشاف که به تایید سازمان پژوهش 

 ( یا اخذ حمایت از سازمان از طریقعقد قرارداد پژوهشی )قرارداد مبلغ میلیون ریال 20بازای هر  نمره 1/0 :های غیرخصوصیمعاونت پژوهشی دانشگاه 

  مدیر گروهتائید  با ساخت دستگاه هزینهمیلیون ریال  20 هر بازای نمره 1/0 :های دانشکدهبرای آزمایشگاهساخت دستگاه 

بند  مذکور در هایمجله درو برای دانشجویان روزانه  JCR هایدر مجله (Full paper) علمی کامل حداقل یک مقاله اخذ پذیرش قطعی -1تبصره 

و  دانشگاه خوارزمی( affiliation)با  این مقاله بایستی مستخرج از رساله بوده و شامل اسم دانشجو .الزامی استبرای دانشجویان پردیس  ( فوق4)

استاد فرصت  و مشاور ی دوم، استادراهنمااستاد  شاملتواند فقط مقاله می این مولفان استاد راهنمای اول بعنوان نویسنده مسئول باشد. سایر

 .باشد مطالعاتی

 ثبت اختراع یا اکتشافیا  (1مطابق شرایط مذکور در تبصره ) JCR هایهمقاله در مجل یک پذیرش نهاییدر صورت پژوهشی  نمرهسقف  -2تبصره 

 .خواهد بود 99/0در غیر اینصورت، سقف نمره پژوهشی  .باشدمی 2برابر  ،های علمی و صنعتیسازمان پژوهش شده توسط تایید

 گیرد.به مقاله تعلق نمیامتیازی در غیر این صورت،  است. یقطع پذیرش دریافتژورنالی منوط به  هایمقاله نمره -3 تبصره

و یا هر عنوان دیگری که  Rapid Publication ،Technical Note ،Short Communicationه مقاالت تحت عناوین مختلف نظیر ب -4تبصره 

 گیرد.مقاله کامل تعلق می نمره %70متمایز سازد، ( Full paper) مقاله را از یک مقاله کامل

هایی برگزار شده توسط شود، معتبر است و کنفرانسهای علمی معتبر برگزار میهای دولتی و انجمنهایی که توسط دانشگاهکنفرانس -5تبصره 

های دولتی و صنعتی، در صورت تائید های برگزار شده توسط سازمانهای غیرانتفاعی و موسسات غیردانشگاهی فاقد اعتبار است. کنفرانسدانشگاه

 توسط مدیر گروه، معتبر است.

 نمره نصف ،برای خالصه مقاالت .گیردتعلق می یا پوستری( شفاهی) گواهی ارائه با به مقاالت علمی کامل یکنفرانس مقالهکامل  نمره -6 تبصره

 گیرد.تعلق نمی اینمرهدر غیر این صورت،  شود.می لحاظ

، المللی خارجیهای بیندر کنفرانس تمقاالیکی از  ارائه صورتدر  د.اشبمینمره  3/0 ،یهای کنفرانسمقاله قابل کسب از نمرهحداکثر  -7 تبصره

 قابل افزایش است.نمره  5/0 تا سقف نمرهاین 

نامه هر دو دانشجو مشروط بر اینکه مقاله مستخرج از پایان باشد،توسط دو دانشجو به صورت مشترک تهیه شده  در صورتی که مقاله -8 تبصره

درصد  50ها با نظر استاد راهنما تا این نسبت .شوددر نظر گرفته میسهم دانشجوی دوم  نمرهدرصد  30سهم دانشجوی اول و  نمرهدرصد  70 باشد،

 برای هر دانشجو قابل تغییر است.

 گیرد.زیرنظر استاد راهنما نباشد، امتیازی تعلق نمی در راستای رساله دکتری و های پژوهشی کهبه فعالیت -9تبصره 

به معاونت پژوهشی دانشکده ارائه  دفاعقبل از جلسه پیش  ،رسیده باشد مدیر گروه و تائید استاد راهنماکه به  کلیه مستندات مربوطه -10 تبصره

 .پیش دفاع صادر خواهد شد، مجوز (1) صورت داشتن شرط الزم در تبصره و در گردد

پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی مورد تصویب قرار گرفت و برای دانشجویان -شورای آموزشی 23/7/97این شیوه نامه در جلسه مورخ  -11تبصره 

 نامه قابل اعمال است.به قبل در صورت درخواست استاد راهنما، این شیوه 94به بعد الزم االجرا است. برای دانشجویان ورودی  95دکتری ورودی 


